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25 ปี แห่งการเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่ง
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในพระศาสนจักรของเรา วันฉลองมีมากมายหลายวันในแต่ละปี แต่ละวันล้วนมีความหมาย ซึ่งลูกก็จา
ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง  แต่วนั สาคัญๆ ลูกจาได้หมด พระเจ้าข้า 
มีอยู่วนั หนึ่ง ที่มีความสาคัญสาหรับลูกมาก แต่เป็ นวันที่มีความหมายสาหรับลูกเป็ นการส่วนตัว หามีความหมายสาหรับ
ผูอ้ ่นื ไม่
วันที่ 2 มิถนุ ายน 1996
เป็ นวันที่ลกู รับศีลล้างบาป เป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่งอย่างสมบูรณ์ นับถึงวันนี ้ 2 มิถนุ ายน 2021 25 ปี เต็ม 
25 ปี ถ้านับเป็ นวิธีแบบตะวันตกก็จะเรียกว่าเป็ นเวลาถึง one quarter of a century คือหนึ่งในสี่ของหนึ่งศตวรรษเลย
ทีเดียว! หากนับแบบไทยก็จะเรียกว่าเข้าสู่วยั เบญจเพศ เป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัวแล้วในความเป็ นคริสตชน
ลูกถามตัวเองว่าในเวลาหนึ่งในสี่ของหนึ่งศตวรรษที่ลูกได้เป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่ง ลูกได้เรียนรู แ้ ละค้นพบ อะไรบ้า ง
คาตอบคือ มีมากมาย และสิ่งที่ลกู ได้คน้ พบนัน้ ทาให้ชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลงไป 360 เลยทีเดียว
 สาคัญที่สดุ ก่อนสิ่งใด ลูกได้คน้ พบว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ในใจของลูกและของมนุษย์ทกุ คน ไม่ใช่อยู่บนสวรรค์ 
ลูกถือว่าการค้นพบความจริงข้อนีเ้ ป็ นสิ่งที่ลา้ ค่าที่สุ ดสาหรับมนุษยชาติ มีค่ามากกว่าการค้นพบด้านเทคโนโลยี
ในทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ไม่ว่าในยุคไหน รวมทัง้ ยุคปั จจุบนั
 การค้นพบพระองค์ของลูกไม่ได้เกิดขึน้ โดยบังเอิญหรือพระเจ้าประทานอัศจรรย์มาประจักษ์ให้ลูกเห็น แต่เกิดจากความ
เพียรพยายามในการค้นหาพระองค์เป็ นปี ๆ เริ่มต้นจากการสวดภาวนา แต่ลูกก็ยังรู ส้ ึกว่าพระองค์ไม่ทรงตอบอะไรลูกเลย
แต่จากการศึกษาพระคัมภีรแ์ ละนาพระวาจาของพระเจ้ามาปฏิบัติตามในชีวิตจริง ลูกค่อยๆ ค้นพบว่าพระองค์ทรงตอบ
คาถามทุกอย่างของลูก ทรงตอบมากกว่าที่ลกู ทูลถามซะอีก ลูกค้นพบการ “สื่อ” กับพระเจ้าได้แล้ว
 ด้วยความตื่นเต้นในการค้นพบพระองค์ ลูกต้องการให้เพื่อนมนุษย์ได้คน้ พบพระองค์เช่นเดียวกับลูก ลูกเริ่มประกาศด้วย
การดารงชีวิตให้คนเห็นพระคริสต์ในตัวลูก
 การประกาศข่าวดีแก่ผอู้ ่นื โดยเฉพาะในสังคมที่ผคู้ นส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็ นคนคริสต์นนั้ วิธีท่ีดีท่ีสุดที่ลูก ทามาตลอดและได้ผล
เป็ นอย่างดีคือ การประพฤติปฏิบตั ิตนให้ผคู้ นในสังคมเห็นว่า เราทาความดี ในหลายๆ มิติดว้ ยความรัก ความเมตตาและ
ความจริงใจ และตัง้ มั่นอยู่บนความสุภาพถ่อมตน แต่ม่ นั คง และหนักแน่ นในการดารงตน เมื่อมีคนชื่นชม ลูกก็เพียงพูด
สัน้ ๆ พร้อมรอยยิม้ ว่า “ที่ทามานี ้ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า!”
ลูกยกความชื่นชมนัน้ ถวายแด่พระองค์ มีเพื่อนผูใ้ หญ่พดู ว่า “ไม่เคยทราบว่าศาสนาคริสต์สอนให้คนเป็ นแบบนี ้ ดี
จังเลย” ลูกมีความสุขเป็ นวันๆ เลย 
การไปแสดงตัวว่าตนเองมีตาแหน่งนีต้ าแหน่ งนั้นในพระศาสนจักร ไม่ใช่เป็ นการประกาศข่ าวดีเกี่ยวกับพระเจ้า
แต่เป็ นการประกาศข่าวดีเกี่ยวกับตัวเองมากกว่า
“ผู้ใดต้ องการโอ้ อวด ขอให้ ผ้ นู ั้นโอ้ อวดในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเถิด” 2 โครินธ์ 10:17

 ในชีวิตจริง เคยบ้างไหมที่ตอ้ งเลือกระหว่างการทาอะไรบางอย่างที่ถกู ใจเพื่อนหรือตามพระวาจาของพระองค์ในพระคัมภีร ์
ฟั งดูง่าย แต่ถา้ ใครเคยผ่านประสบการณ์เช่นนีม้ าแล้ว จะทราบว่าไม่ใช่ง่ายเลย ไม่ตามใจเพื่อนๆ พวกเขาจะหาว่าเราไม่รกั
เพื่อน ซึ่งเห็นหน้ากันอยู่ทกุ วัน ไม่ตามพระวาจาของพระเจ้า ไม่มีใครเห็นน่ะ หรือไม่เดี๋ยวเราก็ไปแก้บาป
ต้องเลือกให้ได้ และเลือกให้ถกู ถ้าใครมีพระจ้าประทับอยู่ในใจและเป็ นองค์ประธานของชีวิตแล้ว คาตอบ
ชัดเจนในตัวมันเอง
“ถ้ าโลกเกลียดชังท่ านทัง้ หลาย จงรู้ ไว้ เถิดว่า โลกเกลียดชังเราก่อนแล้ ว
ถ้ าท่านทั้งหลายเป็ นฝ่ ายโลก โลกก็คงรักสิ่งที่เป็ นของตน แต่เพราะท่านมิได้ เป็ นฝ่ ายโลก
และเราเลือกท่านออกมาจากโลก โลกจึงเกลียดชังท่าน” ยอห์น 15:18-19
 ผ่านประสบการณ์ขอ้ บนนีม้ าได้ ก็จะเข้าใจและสามารถรับพระวาจาบทนีไ้ ด้ดว้ ยความถ่อมใจ
“ไม่มีประกาศกคนใดได้ รับการต้ อนรับอย่ างดีในบ้ านเมืองของตน” ลูกา 4:24
 เมื่อไรที่ความสาเร็จเกิดขึน้ จากสิ่งที่ดเู หมือนจะเป็ นความบังเอิญต่อเนื่ อง นั่นแหละคือพระพรของพระเจ้า ที่ประทานให้เรา
โดยพระองค์ไม่ประสงค์จะออกพระนาม 
“เราประสงค์จะกรุ ณาผู้ใด เราก็จะกรุ ณาผู้นั้น และเราจะเมตตาผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั้น” โรม 9:15
 มีสภุ าษิ ตบทหนึ่ง “ค่าของคน อยู่ท่ผี ลของงาน” ลูกขอเติมเองว่า “ค่าของคน อยู่ท่ผี ลของงานที่ถวายแด่พ ระเจ้า” ประโยคที่
ลูกเติมเองว่า “...ที่ถวายแด่พระเจ้า ” ตอนท้ายนี่ แหละ ที่สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลสาหรับคาว่า “ผลงาน” คงไม่
ต้องอธิบายเพิ่มเติม 
“พระยาเวห์ไม่ทรงมองอย่างมนุษย์มอง มนุษย์มองแต่รูปร่ างภายนอก
แต่พระยาเวห์ทรงมองจิตใจ” 1 ซามูแอล 16:7
 ศาสนาคริสต์ไม่ใช่เป็ นศาสนาสาหรับคน light hearted มนุษย์ไม่เห็นพระเจ้า ไม่ได้ยิน พระสุรเสียงของพระองค์ และพระ
เจ้าไม่ทรงตอบสนองคาทูลวอนขอของมนุษย์ทนั ทีทนั ใดเหมือนพ่อแม่เรา ดังนัน้ การจะเป็ นคริสตชนที่แท้จริงได้นั้น เราต้อง
เพียรพยายามค้นหาพระเจ้าให้พบ สิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชุดหล่อ ชุดสวย ชุดยาว ชุดสัน้ หรือแม้แต่
การทาอะไรมากมายโดยประกาศให้ทกุ คนทราบว่านั่นคือการรับใช้พระเจ้า ไม่ได้หมายความว่าผูน้ ั้นจะมีพระเจ้าอยู่ในใจ
จริงๆ เราหลอกมนุษย์ดว้ ยกันได้ หลอกแม้กระทั่งตัวเองได้ แต่เราหลอกพระเจ้าไม่ได้
“คนที่กล่ าวแก่เราว่า พระเจ้ าข้ า พระเจ้ าข้ า นั้น มิใช่ทุกคนจะได้ เข้ าสู่อาณาจักรสวรรค์
แต่ผ้ ทู ี่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์น่ันแหละจะเข้ าสู่สวรรค์” มัทธิว 7:21
 และยังมีอีกมากมาย ........
สรุ ป 25 ปี แห่งการเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่ง ลูกได้ “ย้อนรอยเท้า จึงเข้าใจ” เมื่อสะเก็ดแผลหัวเข่าที่เกิดจากการหก
ล้มหกลุกของลูกได้หลุดไป หัวใจลูกก็กลับแข็งแกร่งขึน้ และเป็ นหัวใจที่ช่มุ ชื่นด้วยความรัก ความรักที่มีต่อพระองค์และความรักที่มี
ต่อเพื่อนมนุษย์ 
อีก 25 ปี ถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่ ลูกคงจะมีเรื่องที่คน้ พบเพิ่ม เติมมากมายมาเขี ยนถวายพระองค์  แต่ ณ วันนี ้ ลูกขอจบบท
สวดนีด้ ว้ ยคาภาวนาสัน้ ๆ นีข้ องลูกเช่นทุกวันว่า “ขอพระองค์โปรดประทานพระพรแก่ลูกในการรับใช้พระองค์ ตามนา้ พระทัย
ของพระองค์ย่งิ ๆ ขึน้ ไปเทอญ”
อาแมน
www.moving-themountain.com

